
Família Marcon 

No final da década de 1880, desembarcou em Santos, vindo da conuna di Vicenza província de 

Vicenza Itália, Gio Batta Marcon com sua esposa Margherita Albiero e os filhos Giovani Antônio, 

Antônio, José, Pedro, Ângela e Francisco. Maria ficou na Itália.  

Giovanni Antônio casou com Elisabetta Francesca Trevisan, Antônio casou se com Vitoria Stella, 

José casou se com Maria Coldoneto, Pedro casou se com Elisabeta Cabrelon, Ângela casou se 

Santo Giacomipi e Francisco casou se com Maria Roseto. 

Giovanni Antônio Marcon e Francesca Elisabetta Trevisan casaram se aos 25 de novembro de 

1893, em São João da Boa Vista, SP, ele com 23 anos ela com 21 anos e tiveram os seguintes 

filhos: Thereza casou se com Luís Hugo Bassi, Guerino  casou se com Luiza Zavanin, João 

Maximiliano casou se com Elvira Stivanin, Antero casou se com Elisa Kemp, Margarita casou se 

com Vitorio Zerbeto, Ilino casou com Luiza Spini e Albina Marcon casou se com José Amélio dos 

Santos. 

Nossos parentes vieram para substituir os escravos na lavoura de café, na fazenda Paraiso em 

São João da Boa Vista. 

Dizem que os donos da fazenda eram bons e permitiram que eles fizessem roças de milho, etc. 

e também tinham criação de galinha, etc., com isso 

a custa de muito trabalho sacrifico e economia, juntaram algum dinheiro e compraram uma 

chácara em Andradas, onde a terra era muito mais barata. 

Aí dedicaram se a cultivo da uva e a fabricação de vinho. 

A família Piagentini, importava vinho da Itália em cartolas de madeira para engarrafar em São 

Paulo. 

Com a guerra teve que substituir a importação pelos vinhos fabricados pelos Marcon, em 

Andradas, que eram levados para São Paulo em cartolas de madeira. 

Com o tempo parte da família Marcon e a família Piagentini se uniram e fundaram a Vipiamar, 

vinícola Piagentini Marcon em Andradas para produzir e engarrafar seus próprios vinhos. 

A outra parte da família Marcon continuou com a Sociedade Vinícola Marcon, produzindo e 

engarrafando seus próprios vinhos até hoje. 



 

Em cima, da direita para esquerda: Ilino, Thereza, Antero, Margarida. 

Em baixo, da direita para esquerda: Albina, Guerino, Francesca, João Maximiliano. 

 

 


